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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 72) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มี

ต่อการศึกษาภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของบุคลากรที่มี เพศ อายุ และประสบการณ์ในการท�างาน ต่างกันและ 3) เพื่อ

ศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชยีงขวญั จงัหวดั

ร้อยเอด็ ตามหลกัสปัปรุสิธรรม 7กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ บคุลากรผูป้ฏบิตังิานในองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 144 คนโดยใช้สูตรของทาโรยามาเน่ (Taro 

Yamane) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ มีค่า

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( )

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบความคิดเห็นโดยใช้การทดสอบค่า t-test ความแปรปรวน 

ทางเดียว F-test หรือ (One-way ANOVA)

ผลการวิจัย พบว่า 

1)  ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอ

เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  

พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งห้าด้าน ล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสติปัญญา ด้านจิตใจ 

ด้านอารมณ์ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และด้านความสัมพันธ์ ตามล�าดับ

2)  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 พบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ และ

ประสบการณ์ในการท�างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหาร โดยรวมไม่แตกต่างกัน

1 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.



ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2558 89

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

3)  ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชยีงขวญั 

จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยเรียงล�าดับจากความถี่มากไปหาน้อย สามล�าดับแรก คือ  

ผูบ้รหิารควรควบคมุอารมณ์ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมเีหตมีุผล ควรมดีลุยพนิจิในการตดัสนิใจ และควร

แสดงออกด้วยความจริงใจ

ABSTRACT

The objectives of this thesis were: 1) to study tambon administrative organizatio-

nadministrators’ leadership based on Buddhism’s sappurisadhamma in Roi Et province’s 

Chiang Khwan district, 2) compare their leadership as such in the authorized area of the 

preceding district to variables of their genders, ages and work experiences, and 3) to  

regulate suggestions for their leadership based on Buddhism’s sappurisadhamma in the 

above district, The sampling group with referent to Taro Yamane’s table comprised 144 

personnel performing their duties in the authorized area of the district. The data collection 

instrument was questionnaires of Likert-type scales, possessing the reliability for the whole 

entry at .90. The statistics exploited for data analyses encompassed percentage, mean, 

standard deviation, comparing their opinions by making use of t-test and F-test (One-way 

ANOVA).

The research’s results revealed the following findings:

1)  Personnel’s opinions ontambon administrative organization administrators’ 

leadership based on Buddhism’s sappurisadhamma in Roi Et province’s Chiang Khwandis-

trict were rated ‘more’ in the overall aspect. When taking each aspect into consideration,all 

five aspects were also scored ‘more; the aspect with the highest mean being intelligence, 

the lower one being mind and the lowest being relations.

2)  The comparative results of their opinions on their leadership as such indicat-

edthat variables of their genders, ages and work experiences showed no significant differ-

ences in their opinions in the overall aspect.

3)  Their suggestions for their leadership based on Buddhism’s sappurisadhamma 

were recommended in descending order of three frequencies. First they should be able 

to rationally control their temper in different situations. Secondly, they should have their 

profound conscience for making decisions. Finally, they should use discretion regarding 

making their decisions. Also they should express them with sincerity.
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1. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ในระบบการบริหารงานขององค์กรใดๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือเอกชนกลไกส�าคัญที่จะทา

ให้ด�าเนินการไปสู่จุดหมายที่ดีงาม ก็คือ “ผู้น�า” ทั้งนี้เนื่องจากผู้น�าเป็นผู้มีบทบาทในการก�าหนดนโยบาย

การบริหาร การจัดการรวมถึงความคิดริเริ่ม ในการวางแผน การบริหารก�ากับการและด�าเนินการปรับปรุง

แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายขององค์กร ผู้น�าจึงเป็นผู้มีอิทธิพลที่สามารถส่งผลกระทบต่อ

ความเป็นไปขององค์กรในทกุๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านทีเ่กีย่วกบัการบรหิารและงานบคุคล ดงันัน้ในทกุองค์กร

จึงจ�าเป็นต้องมีผู้น�าที่ดี “ผู้น�าเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของการบริหารงานในองค์การ องค์การจะประสบ

ความส�าเร็จหรือล้มเหลวในการด�าเนินงานนั้น ปัจจัยส�าคัญท่ีสุดก็คือ ผู ้น�า ถ้าองค์การใดได้ผู ้นาที่มี

ประสทิธภิาพก็จะสามารถสัง่การและใช้อทิธพิลต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชาให้ปฏิบตังิาน ตลอดจนท�ากจิกรรมต่างๆ 

ในองค์การให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าองค์การใดได้ผู้น�าที่ไม่มีประสิทธิภาพ ก็จะไม่

สามารถสัง่การและใช้อทิธพิลต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชาให้เชือ่ฟังและปฏบิตัติามค�าสัง่ได้ ซ�า้ร้ายยงัเป็นการท�าลาย

ขวัญของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้น�า ซึ่งจะเป็นผลท�าให้การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ในองค์การประสบความ

ล้มเหลว” (วิเชียร วิทยอุดม, 2548, หน้า1)

ฉะน้ันองค์การใดจะพัฒนาหรือไม่พัฒนาก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้นาเป็นส�าคัญ ถ้าผู้น�าสามารถบริหาร

ปกครองโดยชอบธรรม มคีวามสามารถในการประยกุต์หลกัธรรมในทางพระพทุธศาสนาไปใช้ในการท�างาน

ได้ก็สามารถที่จะท�าให้องค์กรนั้นๆพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสัปปุริส

ธรรม 7 ก็คือ รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้ชุมชน รู้บุคคล ซึ่งหลักสัปปุริสธรรมทั้ง 7 นี้เป็นหลักธรรม

ของสัตบุรุษ สัตบุรุษก็ คือ คนดีมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานรู้ตัวเองอยู่เสมอว่าขณะนี้ตนเองท�าอะไร 

ซึง่เป็นหลกัธรรมทีส่ามารถน�ามาประยกุต์ใช้กับผู้น�า ซ่ึงถ้าผูน้�ามีคณุสมบติัตามหลักธรรมท้ัง 7 ประการข้างต้น 

ที่กล่าวมาแล้วน้ัน องค์การนั้นก็สามารถที่จะมีคุณธรรม มีความไว้ใจซึ่งกันและกันไม่เกิดความริษยากัน 

ไม่เกิดความล�าเอียงเนื่องจากคนภายในองค์การมีคุณธรรม ตรงกันข้ามองค์การใดผู้น�าไม่สามารถที่จะน�า

หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลได้ องค์การนั้นก็จะค่อยๆ ถดถอยลง การพัฒนา

องค์การไม่ได้ขึน้อยูก่บัว่าองค์การนัน้จะใหญ่หรอืเลก็แต่ข้ึนอยูก่บัว่าผูบ้รหิารหรอืผูน้�ามคีวามรูค้วามสามารถ

มากน้อยเพียงใด และต้องอาศัยบุคคลากรภายในองค์การในการที่จะพัฒนาองค์การนั้นให้มีประสิทธิภาพ 

ถึงผู้น�าจะดีมีคุณธรรมล้นฟ้าแต่กลับไม่สามารถใช้ให้คนท�างานหรือไม่สามารถท่ีจะท�าให้คนต้องการท�างาน

กับตนได้ องค์กรนั้นก็ถือได้ว่ายังไม่พัฒนา เพราะคุณสมบัติของผู้น�าก็คือ ต้องสามารถดึงดูดคนให้มาท�างาน

กับตนได้คือสามารถท�าให้คนอยากมาท�างานกับตนเอง

ท้องที่อ�าเภอเชียงขวัญเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอ�าเภอธวัชบุรี ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครอง

ออกมาตั้งเป็น กิ่งอ�าเภอเชียงขวัญ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2537 โดยมี

ผลบงัคบัต้ังแต่วันที ่30 เมษายน ปีเดียวกัน และต่อมาในวันที ่24 สงิหาคม พ.ศ. 2550 ได้มพีระราชกฤษฎกีา

ยกฐานะกิ่งอ�าเภอเชียงขวัญขึ้นเป็น อ�าเภอเชียงขวัญ โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันท่ี 8 กันยายน ปีเดียวกัน 

อ�าเภอเชียงขวัญแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ต�าบล 66 หมู่บ้าน ท้องที่อ�าเภอเชียงขวัญประกอบ

ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ประกอบด้วย (1) เทศบาลต�าบลเชียงขวัญ (2) องค์การบริหารส่วน

ต�าบลพลับพลา (3) องค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตุ (4) องค์การบริหารส่วนต�าบลพระเจ้า (5) องค์การ
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บริหารส่วนต�าบลหมูม้น และ (6) องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านเขือง (ท้องท่ีอ�าเภอเชียงขวัญ, 2556,  

อดัส�าเนา) ซ่ึงคนยิง่มาก การบรหิารการปกครองจงึต้องมคีวามละเอยีดอ่อนจ�าเป็นทีจ่ะต้องงดักลเมด็เดด็มา

ใช้ในการจัดสรรทรัพยากร ให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ซึ่งผู้น�าท้องถิ่นนั้นเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการ

จดัสรรทรัพยากรให้มคีวามเท่าเทยีมกนั เน้นการบริการประชาชนให้มคีวามอยูด่กีนิดี มากกว่าการเน้นเฉพาะ

กลุ่มบุคคล และปัญหาที่พบเจอมากที่สุดคือ ผู้น�าไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่มีให้หมดสิ้นไปได้เพราะผู้น�า 

ส่วนใหญ่มักมองปัญหาที่ปลายเหตุไม่ได้มองปัญหาท่ีต้นเหตุและเรามักจะได้ยินค�าว่า คอร์รัปช่ัน ซ่ึงเป็น 

ค�าทีไ่ด้ยนิกนัมากในสงัคมปัจจุบนั ส่วนมากผูน้�าท้องถิน่เมือ่ได้ขึน้มาเป็นผูน้�าจะค�านงึถงึแต่อ�านาจอย่างเดยีว

โดยมิได้ค�านึงถึงหน้าท่ีที่ตนจะต้องรับผิดชอบและลืมวัตถุประสงค์ของการข้ึนมาเป็นผู้น�ารวมถึงการละท้ิง

อุดมการณ์เดิมของตน

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจึงท�าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา การศึกษาภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

องค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัร้อยเอด็ ตามหลกัสปัปรุสิธรรม 7 ว่าผูน้�าในองค์กร

มีความรู้ความเข้าใจในหลักพุทธรรมมากน้อยเพียงใด รวมไปถึงผู้น�าได้น�าสัปปุริสธรรม 7 มาประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด หรือไม่อย่างไร ทั้งยังสามารถ

ทราบถึงคุณค่าของหลักธรรมที่สามารถจะพัฒนาผู้น�าให้เป็นผู้น�าที่ดีเพื่อจะน�าพาชุมชนไปสู่ความสุขในการ

ด�าเนินชีวิตและน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพในองค์การหรือท้องถิ่นต่างๆ และยังสามารถ

น�ามาประยุกต์ใช้ในสังคมไทยปัจจุบันและเป็นบรรทัดฐานในการเลือกผู้น�าได้เป็นอย่างดี

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัด

ร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขต

อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของบุคลากรที่มี เพศ อายุ และประสบการณ์ใน

การท�างาน ต่างกัน

3. เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอ

เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7

3. สมมติฐานการวิจัย

1. บุคลากรทีม่เีพศต่างกนั มคีวามคิดเหน็ต่อการศกึษาภาวะผูน้�าของผู้บรหิารองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 แตกต่างกัน

2. บุคลากรทีม่อีายตุ่างกนั มคีวามคิดเห็นต่อการศึกษาภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารองค์การบริหารส่วน

ต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 แตกต่างกัน

3. บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท�างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการศึกษาภาวะผู้น�าของ 

ผูบ้ริหารองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัร้อยเอด็ ตามหลกัสปัปุรสิธรรม 7 แตกต่าง

กัน



Vol.4 No.1 January - June 201592

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

4. ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ บคุลากรผูป้ฏบิตังิานในองค์การบรหิารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอ

เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 225 คน

2. ขอบเขตด้านเนือ้หา ได้แก่ การศกึษาภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขต

อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 จ�าแนกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

 1)  ด้านจิตใจ 

 2)  ด้านอารมณ์ 

 3)  ด้านสติปัญญา 

 4)  ด้านความสัมพันธ์ 

 5)  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

3. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประกอบด้วย 

 1)  องค์การบริหารส่วนต�าบลพลับพลา

 2)  องค์การบริหารส่วนต�าบลพระธาตุ 

 3)  องค์การบริหารส่วนต�าบลพระเจ้า 

 4)  องค์การบริหารส่วนต�าบลหมูม้น

 5)  องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านเขือง

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ท�าให้ทราบภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัด

ร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7

2. ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการศึกษาภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของบุคลากรท่ีมี เพศ 

อายุ และประสบการณ์ในการท�างาน ต่างกัน

3. ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกีย่วกับภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอ

เชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7

4. ผลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นข้อมูลน�าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพตามหลักสัปปุริสธรรม 7

6. วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ประชากรได้แก่ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ 

จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 225 คน

2. กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ บคุลากรผูป้ฏบิตังิานในองค์การบรหิารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอเชยีงขวญั 

จงัหวดัร้อยเอด็ จ�านวน 144 คน ก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง (Sample Size) โดยใช้สตูรของ ยามาเน (Taro 



ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2558 93

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

Yamane) (ยุทธไกยวรรณ์, 2545, หน้า 107)

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และ

ประสบการณ์ในการท�างาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบล 

ในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า  

(Rating Scale) 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaires) เพื่อสอบถามข้อเสนอ

แนะเกี่ยวกับภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด  

ตามหลักสัปปุริสธรรม 7

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน และสถติเิชงิอนมุาน คอื การทดสอบค่าท ี(t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว 

F-test (One-way ANOVA)

7. ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ 

จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7

 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต�าบลในเขตอ�าเภอเชยีงขวญั จังหวดัร้อยเอด็ ตามหลกัสปัปุรสิธรรม 7 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา

เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งห้าด้าน ล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านสติปัญญา  

ด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และด้านความสัมพันธ์

 เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

 1)  ด้านจติใจ พบว่า ความคดิเหน็ของบคุลากรต่อภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวญั จังหวดัร้อยเอด็ ตามหลกัสปัปุรสิธรรม 7 โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา

เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ผู้บริหารมีจิตใจสงบเยือกเย็น” ส่วนข้อที่มีค่า

เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ผู้บริหารมีจิตใจเบิกบานเป็นมิตร”

 2)  ด้านอารมณ์ พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยรวม อยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ผู้บริหารแสดงตนเหมาะสมกับวัย 

และต�าแหน่ง” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “ผู้บริหารมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์

ของตนได้โดยไม่รู้สึกว่าเป็นการเก็บกดอารมณ์เอาไว้”

 3)  ด้านสติปัญญา พบว่า ความคิดเหน็ของบุคลากรต่อภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยรวม อยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ข้อ 1 ท่ีว่า “ผู้บริหารเป็นคนมีไหวพริบดี  
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ฉลาดในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “ผู้บริหารรู้จัก

วางนโยบายและรู้จักการประเมินผลตามโครงการที่ได้พัฒนาไปแล้ว”

 4)  ด้านความสัมพันธ์ พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชยีงขวญั จังหวดัร้อยเอด็ ตามหลกัสปัปรุสิธรรม 7 โดยรวม อยูใ่นระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ผู้บริหารเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี 

แต่งตวัเหมาะสมกบัวยัและต�าแหน่ง” ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ข้อ 5 ทีว่่า “ผูบ้รหิารมีความสามารถ

ในการกระตุน้และส่งเสรมิให้ลกูน้องท�างานอย่างกระตอืรอืร้นและด�ารงชวีติอย่างมีคณุธรรมและมคีวามสขุ”

 5)  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ผู้บริหารมีความรักและ

ความเมตตา และความเสียสละ” ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ผู้บริหารมีความละอายใน

การท�าชั่ว และเกรงกลัวต่อผลของอกุศลกรรมทุกประเภท”

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7

 สมมติฐานที ่1 บคุลากรทีม่เีพศต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ทั้งโดยรวมและรายด้าน 

ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

 สมมติฐานที ่2 บคุลากรทีม่อีายตุ่างกนั มคีวามคิดเหน็ต่อภาวะผูน้�าของผู้บรหิารองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการศึกษาภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ทั้งโดยรวมและ

รายด้าน ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

 สมมติฐานที ่3 บคุลากรทีม่ปีระสบการณ์ในการท�างานต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อภาวะผูน้�าของ

ผูบ้ริหารองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัร้อยเอด็ ตามหลกัสปัปุรสิธรรม 7 แตกต่าง

กัน

 ผลการวจิยัพบว่า บคุลากรทีม่ปีระสบการณ์ในการท�างานต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อภาวะผูน้�า

ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ทั้ง

โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 

8. อภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัย มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ 

ดังนี้
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1. ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้ 

อภปิรายได้ว่าผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัร้อยเอด็ มภีาวะผูน้�าในการ

บริหารงาน ซึ่งสามารถน�าหลักสัปปุริสธรรม 7 ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารงานส่วนต�าบลได้จริงทุกด้าน 

และแสดงให้เห็นออกมาในรูปของผลงาน เพราะว่าผลงานจะเป็นเครื่องช้ีวัดว่าหลักสัปปุริสธรรมนั้นน�าไป

ประยุกต์ใช้ในองค์การบริหารส่วนต�าบลได้จริงย่อมเป็นผลต่อความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรในองค์การ

และในชุมชนให้ได้รับความสุขอย่างถ้วนหน้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสัณทยาธีรธารี  

(ไสยวจิติร)ได้ท�าการศกึษาเรือ่ง ภาวะผู้น�าตามหลกัสปัปรุสิธรรม 7 ในการพฒันาองค์การของนายกเทศมนตรี  

เทศบาลต�าบลหนองสอ อ�าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ผลการวิจัย พบว่าความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ

ภาวะผู้น�าตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในการพัฒนาองค์การของนายกเทศมนตรี เทศบาลต�าบลหนองสอ  

อ�าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 1) ด้านจิตใจ พบว่า ความคดิเหน็ของบคุลากรต่อภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้ 

อภิปรายได้ว่ามีจิตใจที่มีเมตตาและกรุณาต่อบุคลากรภายในองค์กรและมีความปรารถนาให้บุคลากรใน

องค์กรมีความสุขและพ้นจากความทุกข์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จ�านง อดิวัฒนสิทธิ์ กล่าวว่า จิตใจ

ของผู้น�าที่ดีจิตใจสงบเยือกเย็น (Peaceful)ไม่หวั่นไหวเพราะอคติ (Non-Prejudiced) จิตใจหนักแน่น 

(Strong determination) ไม่เชื่อคนง่าย (Not easily led) จิตใจเบิกบานเป็นมิตร จิตใจมีคุณธรรม จิตใจ

มีความสุข และจิตใจใฝ่รู้เป็นประจ�า

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ผู้บริหารมีจิตใจสงบเยือกเย็น” ที่เป็นเช่นนี้

อภิปรายได้ว่าผูบ้รหิารต้องตระหนกัถงึสทิธหิน้าทีก่ารมจีติสานกึให้แน่วแน่ มคีวามหนกัแน่น สงบเยอืกเยน็

จึงจะท�าให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ รังสรรค์ ประเสริฐศร ี

กล่าวว่าความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) เป็นการแสดงพฤติกรรมของบุคคลในสถานการณ์ต่างๆ 

ในลักษณะที่มีความสงบและเป็นผู้น�าที่ดีได้แม้อยู่ใต้สภาวะการมีแรงกดดัน จึงเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับผู้น�าท่ี

ต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองอย่างแท้จริง ซึ่งจะสังเกตได้จากการใช้ค�าพูดที่จริงจัง การรักษาอากัปกริยาที่ดี 

และการแสดงท่าทางที่เหมาะสม

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ผู้บริหารมีจิตใจเบิกบานเป็นมิตร”ที่เป็นเช่นนี้

อภิปรายได้ว่าผู้บริหารยิ้มแย้มแจ่มใส จิตใจเบิกบานอยู่เสมอ เป็นมิตรต่อผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 

จ�านง อดวิฒันสทิธิก์ล่าววว่า จติใจของผูน้�าทีดี่จติใจสงบเยอืกเยน็ (Peaceful)ไม่หวัน่ไหวเพราะอคต ิ(Non-

Prejudiced) จิตใจหนักแน่น (Strong determination) ไม่เชื่อคนง่าย (Not easily led) จิตใจเบิกบาน

เป็นมิตร จิตใจมีคุณธรรม จิตใจมีความสุข และจิตใจใฝ่รู้เป็นประจ�า

 2)  ด้านอารมณ์ พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็น

เช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้น�าที่รับรู้ เข้าใจและควบคุมอารมณ์ของตนเองเพื่อบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและ
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แสดงออกได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถที่จะรับฟังและสร้างแรงจูงใจจะท�าให้เกิดการท�างานร่วมกัน

อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์ กล่าวว่า คุณลักษณะ

บคุลิกภาพ (Personality) พบว่า คุณสมบัตทิีส่�าคัญของผูน้�าทางด้านบคุลกิภาพ ประกอบด้วย ความเชือ่มัน่

ในตนเอง ความซื่อสัตย์ ความอดทน ต่อสภาวะการณ์อันตรึงเครียด การควบคุมอารมณ์ ความกระตือรือร้น 

ความกระฉับกระเฉงตื่นตัว ความเป็นผู้ริเริ่ม ความสามารถในการปรับตัว และความเป็นบุคคลท่ีมีบุคลิก 

เปิดเผย

  ข้อท่ีมีค่าเฉลีย่มากท่ีสดุ คือ ข้อ 4 ท่ีว่า “ผูบ้รหิารแสดงตนเหมาะสมกบัวยั และต�าแหน่ง”  

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้บริหารได้เลือกแนวปฏิบัติตามได้เหมาะสมกับวัยและต�าแหน่งของตน ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของ รังสรรค์ ประเสริฐศรี กล่าวว่า การเป็นคนที่มีการแสดงออกที่เหมาะสม 

(Assertiveness) เป็นความเปิดเผย เฉยีบขาดในการแสดงความต้องการ ความคดิเหน็ ความรูส้กึ และทศันคติ 

การเป็นคนที่มีการแสดงออกที่เหมาะสมจะช่วยให้การท�างานของผู้น�าบรรลุเป้าหมาย สามารถเผชิญกับ

ปัญหาภายในสมาชิกของกลุ่ม

  ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ข้อ 6 ทีว่่า “ผูบ้รหิารมคีวามสามารถในการควบคมุอารมณ์

ของตนได้โดยไม่รู้สึกว่าเป็นการเก็บกดอารมณ์เอาไว้” ท่ีเป็นเช่นน้ีอภิปรายได้ว่าผู้น�าท่ีมีความสามารถ

ควบคมุอารมณ์ตนเองได้สงู จะมวีธิกีารในการจดัการกบัภาวะสบัสนทางอารมณ์ตลอดจนภาวะกดดนัภายใน

ตนได้ดหีรืออย่างน้อยกส็ามารถหาทางออกใหม่ทีก่่อให้เกดิประโยชน์ จดุเด่นของการควบคมุตนเองของผูน้�า

กค็อื มคีวามสงบนิง่ ไม่หวัน่ไหว และมสีติตลอดเวลาทีเ่ผชญิกับภาวะวกิฤตทีม่คีวามเครยีดสงูไม่แสดงอารมณ์

เสียง่าย ๆ เมื่อต้องประสบเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่รบกวนจิตใจในชีวิตประจ�าวัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 

รงัสรรค์ ประเสรฐิศร ีกล่าวว่า ความมัน่คงทางอารมณ์ (Emotion stability) เป็นความสมารถในการควบคมุ

อารมณ์ในการโต้ตอบได้อย่างเหมาะสมแม้อยู่ในภาวะกดดัน อารมณ์ที่มั่นคงเป็นคุณลักษณะภาวะผู้น�าที่

ส�าคัญ ซึ่งจะช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้ลุล่วงไปด้วยดี

 3)  ด้านสติปัญญา พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่เป็น

เช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากรเห็นว่าผู้น�าต้องมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด รอบรู้ในหลาย ๆ เรื่องมีไหวพริบ  

มีประสบการณ์ มีวิจารณญาณที่ดี มีความสามารถเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ และมีการตัดสินใจที่ดี  

ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของสุวัฒน์ จุลสุวรรณ์ได้สรุปผู้น�าเชิงคุณลักษณะว่า คุณลักษณะสติปัญญาและ 

ความสามารถ (Intelligenceand Ability) พบว่า ผู้ที่มีความรู้มีดุลยพินิจในการตัดสินใจ มีทักษะในการ

สือ่สารทีค่ล่องแคล่ว มไีหวพรบิดี ซึง่คณุสมบติัเหล่านีจ้ะเป็นปัจจยัหนึง่ทีบ่่งชีค้วามเป็นผู้น�าทีม่ปีระสิทธภิาพ

และประสิทธิผล

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ผู้บริหารเป็นคนมีไหวพริบดี ฉลาดในการ 

แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ”ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากรเห็นว่าผู้บริหารต้องเป็นคนมีไหวพริบดี  

ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เมือ่มปัีญหาควรท�าการศกึษา วเิคราะห์ปัญหาและใช้ความฉลาดไหวพรบิ

ของผูร่้วมงานมาช่วยคดิแก้ปัญหาต่าง ๆ  ทีส่�าคญัในการบรหิาร ผูบ้รหิารต้องมคีวามเชือ่พืน้ฐานยอมรบัความ

สามารถของมนุษย์ ผู้ร่วมงานว่าเขาสามารถจะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ปรับปรุงพัฒนางาน แก้ไขสถานการณ ์
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ต่าง ๆ ที่เหมาะสมของเขาเองได้ โดยใช้สติปัญญา และผู้บริหารจะต้องใช้สติปัญญาไตร่ตรองและสั่งการ 

ได้ในทันทีซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจ�านง อดิวัฒนสิทธิ์ กล่าวว่า ผู้น�าท่ีดีต้องมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด  

รู้ในหลาย ๆ โดยเป็นคนมีไหวพริบดี ฉลาดในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 7 ที่ว่า “ผู้บริหารรู้จักวางนโยบายและรู้จักการประเมิน

ผลตามโครงการทีไ่ด้พฒันาไปแล้ว” ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าผูบ้รหิารรูจ้กัวางนโยบายและรูจ้กัการประเมนิ

ผลตามโครงการที่ได้พัฒนาไปแล้วเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนอย่าง

สม�่าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จ�านง อดิวัฒนสิทธิ์ กล่าวว่า ผู้น�าที่ดีต้องมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด 

รู้ในหลาย ๆ โดยรู้จักวางนโยบายและรู้จักการประเมินผลตามโครงการที่ได้พัฒนาไปแล้ว

 4)  ด้านความสัมพันธ์ พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารต้องสามารถเข้ากับคนได้ทุกระดับชั้น สามารถพูดคุยเข้าใจได้ง่าย 

สามารถชกัจงูโน้มน้าวใจผูอ้ืน่ได้ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคดิของเสนาะ ตเิยาว์ได้ให้ค�าจ�ากดัความไว้ว่า ผูน้�า คอื 

ผู้ที่สามารถท�าให้ผู้อื่นไปสู่จุดหมายปลายทางได้ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด 

โดยใช้วิธีการจูงใจและอาศัยบุคลิกภาพของตนเองเพื่อท่ีจะท�างานให้ส�าเร็จด้วยลักษณะต่างๆ คือ การใช้

อ�านาจในการก�าหนดเป้าหมาย มีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ซึ่งท�าหน้าที่ผู้น�าโดยอาศัยความร่วมมือของผู้อื่น 

ความสัมพันธ์กับผู้อื่นและการวางตัวเหมาะสม

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ผู้บริหารเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี แต่งตัวเหมาะสม 

กับวัยและต�าแหน่ง” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่ามนุษยสัมพันธ์ของผู้บริหารถือเป็นส่ิงส�าคัญในการท�างาน

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เดวิสและสก๊อต (Davis, G.A. 

&Scott, J.A.)กล่าวว่า ทศันคติด้านมนษุยสัมพนัธ์ หมายถึง การยอมรบัว่าความร่วมมอืของคนเป็นสิง่จ�าเป็น

ส�าหรับความมีประสิทธิภาพขององค์การ ผู้น�าต้องให้ความส�าคัญต่อคน

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “ผู้บริหารมีความสามารถในการกระตุ้นและส่ง

เสริมให้ลูกน้องท�างานอย่างกระตือรอืร้นและด�ารงชีวิตอย่างมคีณุธรรมและมคีวามสขุ” ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิราย

ได้ว่าผู้บรหิารกระตุน้ลกูน้องให้เกดิความกระตอืรอืร้นในการท�างานให้ผลงานออกมาดทีีส่ดุ ได้แก่ การสร้าง

สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ให้เกดิพลงัในตัวเอง และมีความรบัผดิชอบต่อหน้าท่ีของตนเองอย่างดท่ีีสดุ ซึง่สอดคล้อง

กบัแนวคดิของ เศาวนติเศาณานนท์ กล่าวว่า ภาวะผูน้�า คอื กระบวนการทีบุ่คคลใดบุคคลหนึง่หรอืมากกว่า 

พยายามใช้อิทธิพลของตนหรือกลุ่มตน กระตุ้น ชี้น�า ผลักดัน ให้บุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลอื่น มีความเต็มใจ

และกระตือรือร้นในการท�าสิ่งต่างๆตามต้องการ โดยมีความส�าเร็จของกลุ่มหรือองค์การเป็นเป้าหมาย

 5) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าผู้บริหารและพนักงานหรือบุคลากรในหน่วยงานนั้นๆ เพื่อที่จะด�าเนิน

งานในหน่วยงานให้ส�าเรจ็ลุล่วงไปได้ด้วยดแีละมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีผู่บ้รหิารต้องมกีารปฏบิตัต่ิอบคุลากร

ในองค์กรของตนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยยดึหลกัคณุธรรมและจรยิธรรมเข้ามาเกีย่วข้องในการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างสูงสุดและงานเกิดประสิทธิผลมากขึ้น 
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ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จ�านง อดิวัฒนสิทธิ์กล่าวว่า คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น�าที่พัฒนาแล้วจะ

ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ�าชีวิตและประจ�าใจ

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ผู้บริหารมีความรักและความเมตตา และความ

เสียสละ” ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากรเห็นว่าผู้บริหารมีความรักและเมตตา รวมถึงเอื้อเฟื้อแบ่งปัน

และเสียสละด้วยการปฏิบัติตนให้เห็น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จ�านง อดิวัฒนสิทธิ์ กล่าวว่า ผู้บริหาร

ต้องมีความรักและความเมตตา และความเสียสละ

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ผู้บริหารมีความละอายในการท�าชั่ว และเกรงกลัว 

ต่อผลของอกศุลกรรมทกุประเภท”ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่าบุคลากรเห็นว่าผูบ้รหิารมคีวามละอายทีจ่ะท�า

ในสิ่งที่ไม่ดีซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จ�านง อดิวัฒนสิทธิ์ กล่าวว่า ผู้บริหารต้องมีความละอายในการท�า

ชั่ว และเกรงกลัวต่อผลของอกุศลกรรมทุกประเภท

2. ผลการเปรยีบเทยีบความคิดเหน็ทีม่ต่ีอภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขต

อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7ผลการวิจัย พบว่า 

 1)  บคุลากรทีม่เีพศต่างกนั มคีวามคิดเหน็ต่อการศึกษาภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 

ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากรทั้งเพศชายและเพศหญิง 

เห็นว่า หลักสัปปุริสธรรม 7 เป็นแนวทางของการแสดงภาวะผู้น�าและใช้วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมเพื่อหาโอกาส

และท�าความรู้จักสิ่งคุกคาม นี่คือ การรู้ประมาณจังหวะเวลา บุคคล ชุมชน รู้ว่าใครเป็นใคร ส�าคัญอย่างไร 

วัฒนธรรมในชุมชนนั้นเป็นอย่างไรก�าหนดและประมาณเป้าหมายให้เหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อมท่ี

วิเคราะห์ไว้ น่ีคือ รู้ผลที่ต้องการประมาณตนเองในด้านความสามารถ ความเหมาะสม จุดแข็ง จุดอ่อน  

ในสถานการณ์ที่จะท�างานบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ นี่คือ รู้ประมาณตน และแสวงหาแนวทางการปฏิบัติ

หลายทางเพื่อท�าไปแล้วจะเป็นเหตุให้บรรลุเป้าหมายได้ นี่คือ รู้เหตุอันน�าไปสู่ผลที่ต้องการซึ่งไม่สอดคล้อง

กบังานวจิยัของ พระมหาสณัทยา ธรีธาร ี(ไสยวจิิตร)ได้ท�าการศกึษาเรือ่ง ภาวะผูน้�าตามหลกัสปัปุรสิธรรม 

7 ในการพัฒนาองค์การของนายกเทศมนตรี เทศบาลต�าบลหนองสอ อ�าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ผลการ

วิจัย พบว่าการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้น�าตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในการ

พัฒนาองค์การของนายกเทศมนตรี เทศบาลต�าบลหนองสอ อ�าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์จ�าแนกตามปัจจัย

ส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น�าตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในการ

พัฒนาองค์การ ของนายกเทศมนตรี เทศบาลต�าบลหนองสอ อ�าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวม 

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

 2)  บคุลากรทีม่อีายตุ่างกัน มคีวามคดิเหน็ต่อการศึกษาภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7โดยรวม ไม่แตกต่างกันซ่ึงไม่

สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากรทุกกลุ่มอายุมีความเห็นว่า หลัก

สปัปรุสิธรรมธรรม 7 สามารถน�ามาปรบัใช้ประโยชน์ในการบริหารองค์กรยคุปัจจุบนัได้ โดยไม่ตกยคุล้าสมยั

แต่อย่างใด ความส�าคัญอยู่ที่เราจะประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆอย่างไร ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ พระยทุธศิลป์ ยุทฺธสิปฺโป (อุปศรี) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การบริหารงานโดยการประยุกต์ใช้หลักสัปปุริส



ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2558 99

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ธรรม 7 ขององค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านค้อ อ�าเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่า 

ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ต่อการประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 องค์การบริหารงาน

องค์การบรหิารส่วนต�าบลบ้านค้อ อ�าเภอโพนสวรรค์ จงัหวดันครพนม โดยจ�าแนกตามสถานภาพส่วนบคุคล 

พบว่า ประชาชนที่มี อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานโดย การประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 

องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านค้อ อ�าเภอโพนสวรรค์ จงัหวดันครพนม แตกต่างกนั อย่างมนียัส�าคญัทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01

 3)  บคุลากรทีม่ปีระสบการณ์ในการท�างานต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการศึกษาภาวะผูน้�าของ

ผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชยีงขวญั จงัหวดัร้อยเอด็ ตามหลกัสปัปรุสิธรรม 7 โดยรวม

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่าบุคลากรที่มี

ประสบการณ์ต่างกัน มีความเห็นว่าในการบริหารจัดการด้วยหลักสัปปุริสธรรม 7ผู้บริหารต้องเป็นคนมีเหตุ

มผีล รูจ้กัตนเองว่าการบรหิารงานได้ดหีรอืบกพร่องตรงไหนงานนัน้เกนิก�าลงัทีจ่ะท�าด้วยตนเองหรอืต้องหา

คนช่วยมากน้อยแค่ไหน สถานที่เราท�างานอยู่นั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ ใคร่ควรเป็นผู้ที่จะท�าหน้าที่ช่วย

เราได้ในเวลาใดบ้าง ซึง่ไม่สอดคล้องกับงานวจิยัของ พ.จ.อ.สรุตัน์ กลัน่ประเสรฐิได้ท�าการศกึษาเรือ่ง ภาวะ

ผู้น�าทางการบริหารโดยการประยุกต์ใช้ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 กรณีศึกษา บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 

(มหาชน)ผลการวจิยัพบว่าผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของพนกังานทีม่ต่ีอภาวะผูน้�าทางการบรหิารโดย

การประยกุต์ใช้ตามหลกัสปัปรุสิธรรม 7 จ�าแนกตามสถานภาพส่วนบคุคล พบว่า พนกังานทีม่ปีระสบการณ์

ท�างานต่างกนั มคีวามคดิเห็นว่าผูบ้รหิารมภีาวะผูน้�าทางการบรหิารในการประยกุต์ใช้ตามหลกัสปัปุรสิธรรม 

7 แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

9. ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วเสนอแนะ โดย

แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น 

คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและปฏิบัติให้ถึงระดับมากที่สุด โดยหาแนวทางในการประยุกต์ใช้หลัก 

สัปปุริสธรรม 7 กับบุคลากรเหมือนกันทุกต�าแหน่งหน้าที่อธิบายถึงเป้าหมายของงานและกระจายงาน 

ให้ชัดเจน และการท�างานบางครั้งก็มีอุปสรรคหรือปัญหา ผู้น�าควรที่จะให้ค�าปรึกษากับบุคลากรทุกคน 

ด้วยความยินดีและพยายามชี้สาเหตุของปัญหาที่แท้จริงพร้อมกับวิธีการแก้ไขปัญหางานนั้น

 เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน สามารถน�ามาเป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้

 1)  ด้านจติใจ พบว่า ความคดิเหน็ของบคุลากรต่อภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วน

ต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น  

คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและปฏิบัติให้ถึงระดับมากที่สุด โดยฝึกตนให้เป็นผู้มีความรู้ ความคิดดี  

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ สามารถคิดคาดการณ์ล่วงหน้า มีความมุ่งมั่น มีจิตใจดีงาน พร้อมที่
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จะรับฟัง ยอมรับ และใส่ใจผู้อื่น 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ผู้บริหารมีจิตใจสงบเยือกเย็น” ดังนั้น คณะ 

ผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและปฏิบัติให้ถึงระดับมากที่สุด โดยฝึกตนให้มีความแน่วแน่ในจิตใจ มีความ

สงบนิ่งและสงบเย็น ไม่หยิ่งยโส ไม่จองหอง ไม่วางอ�านาจ และไม่ภูมิใจในสิ่งที่ไร้เหตุผล

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ผู้บริหารมีจิตใจเบิกบานเป็นมิตร” ดังนั้น คณะ 

ผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและปฏิบัติให้ถึงระดับมากที่สุด โดยฝึกจิตใจให้มีความเป็นมิตร ท�าตนให้เป็น 

ผู้เบิกบานอยู่เสมอ 

 2) ด้านอารมณ์ พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น 

คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและปฏิบัติให้ถึงระดับมากที่สุด โดยมีความฉลาดทางอารมณ์ รู้เท่าทัน

อารมณ์ จัดการกับอารมณ์ และจูงใจ ทั้งตนเองและผู้อื่นให้มีจิตใจร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อร่วมกันท�างาน

ได้ด้วยความเต็มใจเพื่อน�าองค์กรไปสู่ความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืน

  ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ คือ ข้อ 4 ทีว่่า “ผูบ้รหิารแสดงตนเหมาะสมกบัวยั และต�าแหน่ง” 

ดงัน้ัน คณะผู้บริหารควรรกัษามาตรฐานและปฏบิติัให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ โดยแสดงตนให้เหมาะสมกบัวัยและ

ต�าแหน่งของตน รู้จักตนเอง 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 6 ที่ว่า “ผู้บริหารมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์

ของตนได้โดยไม่รู้สึกว่าเป็นการเก็บกดอารมณ์เอาไว้” ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและปฏิบัติ

ให้ถึงระดับมากที่สุด โดยรู้จักควบคุมอารมณ์ กระท�าในสิ่งที่ถูกต้องไม่ประมาทในการด�าเนินชีวิตของตัวเอง

 3)  ด้านสติปัญญา พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยรวม อยู่ในระดับมาก ดังนั้น 

คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและปฏิบัติให้ถึงระดับมากที่สุด โดยควบคุมอารมณ์ มีสติสัมปชัญญะใน

การแสดง และมีความรักความเมตตาต่อกัน มีความซื่อสัตย์

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ผู้บริหารเป็นคนมีไหวพริบดี ฉลาดในการ 

แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและปฏิบัติให้ถึงระดับมากที่สุด  

โดยฝึกตนให้มคีวามฉลาดและมไีหวพรบิในการแก้ปัญหา ตดิตามข้อมลูข่าวสารอยูเ่สมอเพือ่ให้เป็นคนทีท่นั

สมัย คิดงานและน�าเสนอผลงานได้เหมาะสมกับยุคสมัย ไม่ล้าหลัง ตกยุค

  ข้อทีมี่ค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ข้อ 7 ทีว่่า “ผูบ้รหิารรูจ้กัวางนโยบายและรูจ้กัการประเมนิผล 

ตามโครงการท่ีได้พัฒนาไปแล้ว” ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและปฏิบัติให้ถึงระดับมากท่ีสุด 

โดยจะต้องรู้จักประสานความคิด ประสานประโยชน์สามารถท�างานร่วมกับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการ

ศึกษาได้ และต้องเป็นผู้วางนโยบายและรู้จักประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ

 4)  ด้านความสัมพันธ์ พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหารองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชยีงขวญั จังหวดัร้อยเอด็ ตามหลกัสปัปรุสิธรรม 7 โดยรวม อยูใ่นระดับมาก 

ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและปฏิบัติให้ถึงระดับมากที่สุด โดยผู้บริหารต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่

ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ในขณะเดียวกันต้องมีปัญญาที่มองภาพกว้างและไกล เพื่อเตรียม
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ตัวขึ้นเป็นนักบริหารระดับสูง และมีภาวะผู้น�า

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ผู้บริหารเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี แต่งตัวเหมาะสม 

กับวัยและต�าแหน่ง” ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและปฏิบัติให้ถึงระดับมากที่สุด โดยกระท�า

ตนให้เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี จะช่วยให้ปัญหาใหญ่เป็นปัญหาเล็กได้

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5 ที่ว่า “ผู้บริหารมีความสามารถในการกระตุ้นและ 

ส่งเสริมให้ลูกน้องท�างานอย่างกระตือรือร้นและด�ารงชีวิตอย่างมีคุณธรรมและมีความสุข” ดังน้ัน คณะ 

ผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐานและปฏบิติัให้ถงึระดบัมากทีส่ดุ โดยรู้ถงึวธิทีีจ่ะช่วยกระตุน้ลกูน้องให้เกดิความ

กระตือรือร้นในการท�างานให้ผลงานออกมาดีที่สุด เช่น การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อให้เกิดพลังในตัวเอง 

และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุด โดยการจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าไปมีส่วนร่วมใน

งานที่เขารัก และอยากท�าให้เกิดความส�าเร็จด้วยวิธีการยอมรับศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของผู้ใต้บังคับบัญชา 

ท�าให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกเป็นเจ้าขององค์การ

 5)  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรต่อภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ดังนั้น คณะผู้บริหารควรรักษามาตรฐานและปฏิบัติให้ถึงระดับมากที่สุด โดยยึดหลักธรรมที่ดี ๆ 

และฉลาดเลือกใช้หลักธรรมแต่ละข้อให้เหมาะสมกับสถานการณ์จึงจะท�าให้เกิดความส�าเร็จด้วยดี

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ข้อ 1 ที่ว่า “ผู้บริหารมีความรักและความเมตตา และความ

เสยีสละ” ดงัน้ัน คณะผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐานและปฏบัิตใิห้ถึงระดบัมากทีส่ดุ โดยเป็นผูท้ีม่เีมตตาความ

รักใคร่ปรารถนาดี ต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสุขกันทุกคน ให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีไมตรีจิต มีความ

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อหมู่คณะ มีความยินดีเมื่อเพื่อนร่วมคณะมีชื่อเสียงโด่งดัง

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 4 ที่ว่า “ผู้บริหารมีความละอายในการท�าชั่ว และเกรง

กลัวต่อผลของอกศุลกรรมทกุประเภท” ดงันัน้ คณะผูบ้รหิารควรรกัษามาตรฐานและปฏบิตัใิห้ถงึระดบัมาก

ที่สุด โดยฝึกฝนตนเองให้มีความละอายใจที่จะเอารัดเอาเปรียบผู้ใต้บังคับบัญชา มีความเกรงกลัวต่อบาป

หรือโทษ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 1)  ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการน�าคุณสมบัติของผู้น�าตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไป

ประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ แล้วเกิดมีผลสัมฤทธิ์ในการด�าเนินงานมากน้อยเพียงใด

 2)  ควรศกึษาวจิยัเชงิคณุภาพควบคู่กับการวจิยัเชงิปริมาณ ภาวะผูน้�าของผูบ้รหิาร ตามหลกั

สัปปุริสธรรม 7 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธี เช่น สัมภาษณ์แบบเชิงลึก การสังเกตการณ์โดยมีส่วนร่วม 

เพื่อต้องการทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนได้อย่างครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน

 3)  ควรศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อการบรหิารงานตามหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาของผูบ้รหิาร 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้บริหาร
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11. ค�าขอบคุณ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก ดร.ไพรัช พื้นชมภู และ ดร.สุวัฒน์ จิตต์จันทร์ 

อาจารย์ทีป่รกึษา ทีใ่ห้ค�าปรกึษาแนะน�าแนวทางทีถ่กูต้อง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความละเอยีด

ถี่ถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขออนุโมทนาขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ขอ

อนุโมทนาขอบคณุ ดร. ประพศิ โบราณมูลอาจารย์ประจ�า/เจ้าหน้าทีง่านสารบรรณ มหาวิทยาลยั มหามกฏุ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดนายเอี่ยม อามาตย์มุลตรีอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วทิยาเขตร้อยเอด็และ นางสภุาวดี จันทร์เหลอืงปลดัองค์การบรหิารส่วนต�าบลหมมู้นอ�าเภอเชียงขวญั จงัหวดั

ร้อยเอ็ด ที่ให้ความอนุเคราะห์ในในการตรวจสอบรวมท้ังให้ค�าแนะน�าแก้ไขเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยให้มี

คณุภาพ ขออนโุมทนาขอบคณุ ดร.ไพรชั พืน้ชมพ ูประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ศรชยั ท้าวมติร และ

รองศาสตราจารย์อุดม พิริยสิงห์ กรรมการ ที่กรุณาตรวจสอบแก้ไข รูปแบบ และให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็น

ระบบ จนท�าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นขออนุโมทนาขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วน
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ต�าบล และบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ทุกท่านที่กรุณาให้

ความช่วยเหลอืในด้านการให้ข้อมลูและการเกบ็ข้อมลูในการค้นคว้าวจิยัจนท�าให้วทิยานิพนธ์เล่มนีส้�าเรจ็ลง

ได้อย่างสมบูรณ์ คุณประโยชน์อันพึงมีแก่การศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบความดีในส่วน

ของการศึกษาค้นคว้านีแ้ก่บดิา มารดา และบพุการชีน ผูม้พีระคณุทัง้มวล อปัุชฌาย์ คร-ูอาจารย์ผูเ้คยอบรม

สั่งสอนแก่ผู้วิจัยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ขอท่านท้ังหลายจงมีความสุข ความเจริญยิ่งในคุณงามความด ี

ด้วยเทอญ


